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Меѓу законот и лагата
Лажните вести отсекогаш го следеле човекот, од не-

говото раѓање, па до смртта. Детските бабароги и дедом-
разовци, всушност, не се ништо друго туку лажни вести со 
кои родителите ги манипулираат сопствените деца. И во та-
канаречените средства за масовно информирање никогаш 
не недостасувале лажни вести. Во зависност од состојбата 
во која се наоѓа општеството (кризна, воена, мирнодобска...), 
нивниот интензитет е поголем или помал.

Зошто тогаш во последниве две-три години се крева 
толкава врева околу лажните вести? Да се разбереме, оваа 
светска офанзива не е вперена против сите лажни вести, 
таа не се однесува на бабарогите и дедомразовските, ниту 
на оние „кликбе�јт“ информации, чија единствена цел е да 
се „кликаат“ текстовите и така да се ќари некој денар од 
скромниот маркетиншки пазар. Не, оваа војна речиси исклу-
чиво се однесува на политичките и економските вести и ис-
клучиво е во одбрана на политички и економски интереси.

Со други зборови, новите технологии, па ако сакате и 
новата светска гео-политичка географија го разбија инфор-
мативниот монопол и правото на вистината. За разлика од 
некогашниот биполарен свет кога Западот го имаше моно-
полот на информативната вистина (Слободна Европа, Војс 
оф Америка, Дојче Веле, БиБиСи...), денес постојат многу 
повеќе глобални информативни играчи, кои доаѓаат од 
Кина, Русија, Катар... и кои со своите информации и тоа како 
влијаат на западното политичко мислење.

Не велиме дека лажните вести не прават голема ште-
та. Напротив. Но, прашањето за носење законска регулатива 
во борбата против лажните вести носи во себе дилеми на 
повеќе нивоа. Особено во транзициските земји како што е 
нашата. Како прво, кој ќе биде меродавен да проценува што 
е вистина, а што е лага. Некакво Министерство за вистина? 
И каква ќе биде гаранцијата дека оваа „заштита“ од лажните 
вести нема да се преобрази во цензура или борба против 
политичките неистомисленици или стопански конкуренти? 

Во светот постојат многу искуства за злоупотреба на 
овој тип закони: Русија, Сингапур, Малезија... Но, тие не се 
пречекани со овации ниту во развиените земји. Кај нас сега 
веќе озлогласениот француски претседател Емануел Ма-
крон своевремено беше жестоко нападнат од тамошната 
јавност кога изјави дека со законската регулатива против 
лажните вести ќе ја „одбрани демократијата“. Главното пра-
шање на тогашните критичари беше: која демократија се 
плаши од алтернативни извори на информирање.

Факт е дека интернетот и социјалните мрежи ги напра-
вија читателите „мрзливи“ и дека без размислување се спо-
делуваат вести со „бомба“ наслови, без воопшто да се влезе 
во нивната содржина. Факт е дека постои злоупотреба на 
овие мрежи. Тогаш ајде да оставиме тие да си го решаваат 
проблемот, а не државите и владите. На крајот на краишта-
та, кога се откри таканаречениот „Велешки случај“, Фејсбук 
под итно ги укина нивните страници. Ете, можело.

Јавниот медиумски прос-
тор со години се конта-

минира со неточни вести и 
дезинформации, а крајниот 
корисник, аудиториумот, 
катаден бара или посаку-

СТРАНСКИ ИСКУСТВА ВО БОРБАТА ПРОТИВ  
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ ПРЕКУ ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА

Кампања 
е кампања, 
закон е закон!
Францускиот и германскиот закон за борба против 
манипулации и дезинформации (компаративна 
анализа)

Стр. 2 - 6 ва одговори и одговорност. 
„Лажните вести“ датираат 
од поодамна! Низ кус пре-
глед на минатото се воочува 
дека „лажни вести“ имало 
п.н.е, во времето кога Окта-
вијан водел кампања против 
дезинформациите што ги 
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испраќал неговиот лут ривал Марк 
Антониј, прикажувајќи го со недолич-
ни асоцијации и посочувајќи дека бил 
„кукла“ во рацете на египетската кра-
лица Клеопатра VII. 

За „лажни вести“ се пишувало 
и говорело и на ова поднебје, пред 
повеќе од еден век во некогашниот 
весник „Битољске вести“1 каде се 
посочува дека „скоро секој ден во 
Битола се разнесуваат лажни вести, 
кои штетно влијаат врз трговијата, 
но и врз редот, мирот и спокојството 
на граѓаните“. За таа цел, тогашни-
те власти со јавно соопштение наја-
вуваат дека „со цел да се заштитат 
трговијата, мирот и редот во градот, 
полицијата презеде енергични мерки 
да го фати секој оној што измислува 
и шири лажни гласини. На граѓани-
те им се препорачува да не примаат 
нити разнесуваат такви гласини би-
дејќи тој што ќе биде фатен, ќе биде 
казнет со голема казна“.

Кампањата е кампања, но зако-
нот е закон, вели народот. Грижата за 
правилно информирање на луѓето и 
пристапот до веродостојни информа-
ции како срце на ефективната демо-
кратија не може и не смее да се води 
декларативно, напротив конкретно 
и со закон со што ќе се спречат фаб-
рикувани содржини кои влијаат врз 
животот на граѓаните, го поткопоува-
ат функционирање на политичките 
институции, но и влијаат врз донесу-
вање на демократски одлуки.

ФРАНЦУСКИ ЗАКОН ЗА БОРБА ПРОТИВ 
МАНИПУЛАЦИИ СО ИНФОРМАЦИИ

Законот за борба против манипу-
лација со информации2 донесен од 
Националната Асамблеја на Републи-
ка Франција се потпира на темели кои 
датираат од 1881 година кога во таа 
држава е донесен републиканскиот 
закон за слобода на печатот и каде во 
член 27 од законот се дефинира што 
е тоа лажна вест, но и на Законот за 
слобода на изразување и комуника-
ции од 1986 година. Претходниве ста-
тистички податоци се препознаваат 
1  http://apla.mk/index.php/vilaet/item/46-vo-bitola-kazni-
za-shirenje-lazhni-vesti
2  „Proposition de loi relative a la lutte contre la manipula-
tion de l’information“), Assamblee Nationale, 03.07.2018, 
Paris

во новото законско решение од 
2018 година, донесен за реша-
вање на проблемот со лажни ве-
сти. Во член 4, став 2 од законот 
се нагласува дека Вишиот совет 
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за аудио-визуелни медиуми може 
да одбие барање за склучување 
договор со медиум доколку еми-
тувањето на радио или телевиз-
искиот сервис претставува сери-
озен ризик за достоинството на 

човечката личност, слободата и 
имотот на другите, влијае на плу-
ралистичкиот карактер и начинот 
на изразување и мислењето, на 
заштита на децата и младите, на 
зачувувањето на јавниот ред, и 

друга потреби на националните 
и фундаменталните интереси на 
Нацијата за кои е важно нивно 
нормално функционирање. 

Францускиот закон го штити 
внатрешниот државен интерес 
и од надворешни влијанија, од-
носно лажни вести кои доаѓаат од 
странство и во таа смисла во член 
5 од законот се посочува дека др-
жавата на три месеци пред започ-
нување на претседателски избо-
ри, избори на пратеници, избори 
на сенатори, изборот за претстав-
ници на Европскиот парламент и 
референдумски операции, и се до 
датумот кога се одржуваат избо-
рите, може да одземе дозвола за 
работа на медиум. Вишиот совет 
за аудио-визуелни медиуми ако 
констатира дека медиумот кој е 
контролиран или основан од стра-
на на странска држава или е под 
влијание на домицилната држава, 
а намерно распространува лажни 
вести кои веројатно ќе ја променат 
искреноста на гласањето може да 
превенираат и да го запрат тој 
процес со прекин на емитување се 
до крајот на гласањето. Со фран-
цускиот закон може непречено да 
се изрекуваат мерки на суспензија 
како и раскинување на договор за 
претходно дадена дозвола за ра-
бота доколку се утврдат, како што 
се посочува во членот 6, штети за 
основните интереси на нацијата, 
штети врз работата на институ-
циите и ширење лажни информа-
ции. Тоа што може дополнително 
да служи како пример од овој за-
кон, а е посочено во членот 8 од 
законот, е обврската за соработка 
меѓу националните институции 
и онлајн операторите во борбата 
против ширење на лажни инфор-
мации. Така во законот јасно се 
нагласува дека Операторите за 
мрежни платформи спроведуваат 
мерки за борба против ширење на 
лажни информации кои веројатно 
ќе го нарушат јавниот ред или да 
ја променат искреноста на избор-
ни анкети.  Во функција на тоа, 
Операторите поставуваат лесно 
достапен и видлив уред кој им 
овозможува на своите корисни-

Грижата за правилно информирање на луѓето и 
пристапот до веродостојни информации како срце 
на ефективната демократија не може и не смее да се 
води декларативно, напротив конкретно и со закон 
со што ќе се спречат фабрикувани содржини кои 
влијаат врз животот на граѓаните, го поткопоуваат 
функционирање на политичките институции, но и 
влијаат врз донесување на демократски одлуки.
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ци да пријавуваат лажни инфор-
мации, вклучително и содржини 
финансирани од трета страна. 
Операторите спроведуваат и дру-
ги мерки што можат да обезбедат 
транспарентност на нивните ал-
горитми, промоција на содржини 
од компании и агенции за печат и 
аудиовизуелни комуникациски ус-

луги, борба против платени нара-
чатели што масовно шират лаж-
ни информации, правни лица кои 
плаќаат надоместок за промоција 
на информативни содржини повр-
зани со дебата од општ интерес, 
природата, потеклото и начинот 
на ширење на содржината. Овие 
мерки се објавуваат, а секој опера-
тор секоја година испраќа изјава 
до Вишиот совет за аудио-визу-
елни медиуми, во која се наведе-
ни начините за спроведување на 
мерките. 

И, конечно јавните власти 
не се осамени и не водат лична 
борба против лажните вести и 
дезинформации, туку напротив 
тоа го прават заедно со претстав-
нички организации на новинари 
и која било друга организација 
што може да придонесе во бор-

Со францускиот закон може 
непречено да се изрекуваат 
мерки на суспензија како 
и раскинување на договор 
за претходно дадена 
дозвола за работа доколку 
се утврдат, како што се 
посочува во членот 6, штети 
за основните интереси 
на нацијата, штети врз 
работата на институциите 
и ширење лажни информации. 
Тоа што може дополнително 
да служи како пример од 
овој закон, а е посочено 
во членот 8 од законот, е 
обврската за соработка меѓу 
националните институции 
и онлајн операторите во 
борбата против ширење на 
лажни информации. 

бата против ширењето на лажни 
информации. Во членот 9 од за-
конот има можност да се склучат 
договори за соработка во врска 
со борбата против ширењето на 
лажните информации.

ГЕРМАНСКИ ЗАКОН ЗА БОРБА 
ПРОТИВ ЛАЖНИ ВЕСТИ 
ВО СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

Нормативните мерки во 
Сојузна Република Германија за 

борба против лажните вести се 
содржани во законот за заштита 
од „лажни вести“ и дезинфор-
мации, изработен од тамошната 
Влада. Станува збор за познатиот 
The Act to Improve Enforcement of 
the Law in Social Networks3, или  
Закон за подобрување на спро-
ведување во законот за социјал-
3  Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchestzung 
in sozialen Netzwerken – Netzwerkdurchest-
zungsgesetz-NetzDG, Vom. 1. September, 2017, 
Berlin

Извадок од весникот „Битољске вести“
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ни мрежи, донесен од страна на 
Бундестагот, како вистинска пре-
вентива во пресрет, и за време на 
федерални избори во таа држа-
ва.

Законот што го изработи и 
предложи тогашниот министер 
за правда Хајко Мас, не е голем 
и содржи само шест члена. Во 

членот 2 од законот се нагласува 
дека емитерите/производители-
те на вести и информации кои во 
текот на една календарска годи-
на, од аудиториумот ќе добијат/
примат повеќе од 100 жалби и 
приговори за објавени незакон-
ски содржини, имаат обврска 
на секои шест месеци на свои-
те платформи јавно да постават 
извештај за жалбите по неза-
конските содржини. Извештајот 
мора да е лесно препознатлив, 
јасен и достапен на јавноста во 

текот на целото време. 
Во членот 4, законодавецот 

јасно посочува на казнените од-
редби содржани во законот кои 
се движат од 500.000 евра до 
5.000.000 евра (не е грешка, до-
бро прочитавте, од 500 илјади 
до 5 милиони евра). Прекршокот 
на законското решение може да 

биде казнет и во ситуација кога 
прекршителот не е во државата. 
Германските власти се едногла-
сни во ставот дека за владеење 
на правото потребно е да се по-
читуваат основните демократски 
принципи, пред се точно инфор-
мирање и без навредување на 
граѓаните.

ДВА ПАТИ ИСТО, НО СЕПАК 
РАЗЛИЧНО ВО РЕГУЛАТИВИТЕ 
ВО ФРАНЦИЈА И ГЕРМАНИЈА

Нормативните решенија во 
двете најмоќни ЕУ-држави спо-
ред оваа анализа посочуваат 
дека поводот за конретни мерки 
и борбата со дезинформациите 
е врзана со изборниот процес во 
двете држави, без разлика на ви-
дот на изборите. Крајната цел на 
законските решенија со целата 

Германските власти се 
едногласни во ставот 
дека за владеење на 
правото потребно 
е да се почитуваат 
основните демократски 
принципи, пред се 
точно информирање 
и без навредување на 
граѓаните.

Социјалните медиуми е тешко да бидат регулирани, но некои од европските земји сметаат дека без разлика на тоа мора да постојат закони кои ќе 
санкционираат несоодветно однесување
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содржина е на избирачот да му се 
овозможи точна вест или инфор-
мација за да правилно одлучува. 
Ако се знае дека развиеноста на 
државите се мери според степе-
нот на демократичност и моќ за 
заштита од несакани појави, а со 
тоа директно се придонесува за 
владеење на правото, тогаш не е 
тешко да се заклучи дека норма-
тивните решенија овозможуваат 

институционално да им се каже 
на „оние“ што вложуваат во про-
изводството на „лажни вести“ 
дека тоа е неисплатлив бизнис. 
Ако пак се бараат разликите во 
двете решенија, тогаш јасно е 
дека во францускиот закон се 
посочува на брза интервенција и 
забрана за ширење на дезинфор-
мации од медиумот, додека пак 
германскиот закон NetzDG не-

легалните содржини пласирани 
преку интернет ги санкционира 
со исклучително високи парични 
казни. И, во двата закона зако-
нодавецот посочува на заштита 
од лажни вести кои доаѓаат од 
странство, и вешто се внимава на 
слободата на изразување, затоа 
што токму тоа, слободата на из-
разување е најголемата вредност 
во општеството.

Влијанието на социјалните медиуми може да биде опасно по демократијата

Оваа анализа е авторско дело на новинарот и не нужно ги отсликува ставовите на Синдикатот на 
новинари и медиумски работници. Овој дел од публикацијата „Новинарството како јавно добро“ служи за 
отворање нови погледи на процесите во областа на медиумите, отворање дебата и споделување различни 
искуства кои се користат во други земји. 
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ПО ПОВОД 2-РИ НОЕМВРИ МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕКИН НА НЕКАЗНИВОСТА 
НА ЗЛОСТОРСТВАТА ВРЗ НОВИНАРИТЕ

ЕФЈ ги повика владите 
ДА СТАВАТ КРАЈ НА 
НЕКАЗНИВОСТА 
на нападите врз новинарите

По повод Меѓународниот-
ден за прекин на неказнивоста 
на злосторствата врз новинарите 
– 2-ри ноември, датум признаен 
од Обединетите Нации, дванае-
сет партнерски организации од 
Платформата на Советот на Евро-
па за промоција на заштитата на 
новинарите и нивната безбедност 
ги повикаа владите да обезбедат 
услови злосторствата врз новина-
рите да не поминуваат неказнето. 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/home
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/home
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/home
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Минатиот месец случајот со 
храбрата истражувачка новинарка 
од Малта, Дафне Каруана Галициа 
беше ставен на Листата на Советот 
на Европа во категоријата убиени 
новинари без пронаоѓање на сто-
рителите. Трите лица кои беа обви-
нети за нејзиното убиство сеуште 
чекаат судење, додека оние кои го 
организираа и смислија ова убист-
во сеуште се во бегство. 

Таа е еден од 36-те новинари 
чии случаи се сеуште отворени во 
рамки на Платформата на Советот 
на Европа. Дури девет од овие слу-
чаи, вклучувајќи го и тој на Дада 
Вујасиновиќ, како и осум српски и 
албански новинари се влечат по-
веќе од 20 години. Партнерите од 
Платформата апелираат детални 
истраги да бидат спроведени со 
цел одговорните за смртта на но-
винарите да бидат изведени пред 
правдата. 

Во исто време овие организа-

ции ги поздравуваат неодамнеш-
ните обвиненија за четворицата 
осомничени, вклучувајќи го и глав-
ниот организатор на убиствата на 
словачкиот новинар Јан Кучијак и 
неговата свршеница Мартина Куш-
нирова. Сепак, тие нотираат дека 
сите инволвирани мора да бидат 
и осудени со цел целосно преве-
нирање на неказнивоста. Словач-

ките власти мора да ги истражат и 
да преземат дејствија против сите 
поврзани злосторства, како што се 
надгледувањето на новинарот Ку-
чијак пред неговото убиство и да 
преземат конкретни чекори за без-
бедноста на новинарите во иднина.

Во годишниот извештај за 2019 
година на Платформата на Советот 
на Европа партнерските органи-
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зации изразија загриженост дека 
„клима на неказнивост почнала да 
се шири во делови на Европа“. Тие 
рекоа дека „брза и чиста завршни-
ца на транспарентни и ефективни 
истраги и обвиненија која води до 
казнување на сите оние кои се од-
говорни, е суштинска за враќање на 
вербата на јавноста во обврзаноста 
на државите кон заштита на нови-

нарите и владеење на правото.
Партнерските организации ги 

повикуваат државите членки на 
Советот на Европа целосно да ја 
спроведат Препораката на Коми-
тетот на министри за заштита на 
новинарите и другите медиумски 
работници, која вклучува и упат-
ства поврзани со адресирање на 
неказнивоста. 

Организации потписници на 
платформата се: Меѓународната 
федерација на новинари, Европ-
ската федерација на новинари, Ин-
декс на цензура, Слободен печат 
анлимитед, Меѓународниот Пен, 
ЕЦПМФ, ИНСИ, Асоцијацијата на 
европски новинари, репортери без 
граници, Артикл 19, ИПИ и Коми-
тет за заштита на новинарите. 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=3&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=27259411
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=3&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=27259411
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=3&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=27259411
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=3&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=27259411
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1
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Новинарките во борба против 
малтретирањето на работното место

ПРЕКИНУВАЊЕ 
НА МОЛКОТ: 
Од разлики во плати до физичко мал-

третирање и онлајн навреди. Нови-
нарките низ целиот свет продолжуваат 
да се соочуваат со нееднаквост и малтре-
тирање на работното место со малку или 
без последици за извршителите. 

На 2-ри ноември, Меѓународниот ден 
за прекин на неказнивоста на злостор-
ствата врз новинарите, Меѓународната 
поддршка за медиуми (ИМС) објави сту-
дија во која се документирани огромните 
предизвици и притисоци во општеството 
и на работното место споделени од нови-
нарките од четири континенти. 

Студијата со наслов „Безбедноста на 
новинарките: Прекинување на циклусот 
на молк и насилство“ покажува дека нови-
нарките во девет земји во Азија, Африка, 
Средниот Исток и Јужна Америка се соо-
чуваат со слични предизвици на работно-
то место од нееднакви можности поради 
полова дискриминација, ниски плати и 
подолго работно време до физичко мал-
третирање и онлајн вознемирување. 

„Жените не само што се таргетира-
ни поради новинарската работа, но исто 
така и поради нивниот пол. Помал број на 
новинарки кои работат слободно се тран-
сформира во уште помала претставеност 
на жените, женските проблеми и пра-
шања во медиумите. Ова има сериозни 
последици врз различните перспективи 
презентирани на јавноста, како и неед-
накво претставување во јавната сфера. 
Време е, сите медиумски куќи, мали или 
големи, да развијат упатства со специфи-
ките за полот кои ќе обезбедат еднакви 
услови за работа и политики против мал-

третирањето“, вели Јеспер Хејберг, извр-
шен директор на ИМС. 

Студијата покажува дека срамот и 
општествената стигма поврзани со сек-
суалното вознемирување на работното 
место ги спречува новинарките од овие 
девет земји да известуваат или да збору-
ваат за нивните премрежија. Најчесто из-
вршителите се нивните колеги и нивните 
претпоставени. Ова значи дека многу од 
жените молчат, додека други едноставно 
се откажуваат од новинарството. 

Онлајн вознемирувањето на нови-
нарките е друг глобален предизвик кој 
е обработен во студијата. Неодамнешни 
статистики откриваат дека две од три но-
винарки се предмет на вакво вознемиру-
вање. Во истражувањето кое е цитирано 
во студијата на ИМС во Кенија на пример 
75 проценти од новинарките кои биле 
прашани искусиле онлајн вознемиру-
вање, но помалку од 10 проценти од овие 
жени го пријавиле малтретирањето.

Студијата опфаќа и најдобри прак-
тики за подобрување на безбедноста и 
условите за работа на жените новинар-
ки. Колумбија и Авганистан имаат вос-
поставено фокус на родовите специфи-
ки во нивните национални механизми 
за безбедност на новинарите со кои се 
мониторираат нападите, се адресира ре-
гулативата, се овозможуваат обуки на 
родово сензитивни теми за припадници-
те на безбедносните структури и се нуди 
психолошка и финансиска поддршка за 
новинарките. 

Во Сомалија, Асоцијацијата на нови-
нарки спроведе кампања со која се тар-
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Новинарките во борба против 
малтретирањето на работното место

гетираат сопствениците на медиуми за 
да ги подобрат условите за работа за 
новинарките која резултираше со дото-
гаш невиден потег од десет медиумски 
куќи кои овозможија тримесечно пла-
тено продилно отсуство. Кампањата 
против онлајн малтретирање 2017 Бајт 
Пек водена од Меѓународната федера-
ција на новинари за Азија и Пацификот 
и Мрежата за медиумска солидарност 
за Јужна Азија спроведена во Непал е 
спомената во студијата како пример за 
иновативни начини за борба против он-
лајн вознемирување и ги истакнува про-
пустите во политиките на медиумите во 
борбата против онлајн вознемирување-
то. 

Заклучокот на студијата вели дека 
залагањето за механизми специфични 

за безбедноста на новинарките, заста-
пување за регулатива која штити 
од родово базирано насилство и 
политики, како и обуки за спра-
вување со малтретирањето во 
редакциите и на припадниците 

на безбедносните структури 
би ја подобрило безбеднос-

та на новинарките на нив-
ното работно место. 

https://www.mediasupport.org/publication/the-safety-of-women-journalists
https://www.mediasupport.org/publication/the-safety-of-women-journalists
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Кој е статусот на новинарките во 
Европската Унија? Во какви услови 

работат тие? Како можат да постигнат 
баланс помеѓу работата и приватниот 
живот? Дали се почитуваат нивните 
права за слобода на изразување? Дали 
работат под еднакви услови како и 
нивните машки колеги? Ова се пра-
шањата на кои се обидува да одгово-
ри Марта Санчез Eспарца во нејзината 
анализа за www.europeanjournalists.
org сајт на Европската федерација на 
новинари. 

Состојбата многу варира од една 
до друга земја. Ѕвездите од европ-
ското знаме не светат исто за жените 
новинарки во сите 28 земји членки на 
Европската Унија (ЕУ). Не е исто да се 
биде репортер во Германија спореде-

Да се биде новинарка

ЕВРОПА
во

но со оние од поранешна Југославија 
или во Балтичките земји. Различните 
политички и културни традиции сери-
озни влијаат врз практикувањето на 
новинарството. 

Генералната рамка за мажи и 
жени беше извлечена од неодам-
нешниот извештај објавен од Плат-

формата за заштита на новинарите и 
безбедност на новинарите на советот 
на Европа која предупредува дека сос-
тојбата со слободата на медиумите во 
европските држави се влошува и дека 
слободата на печатот сега е покревка-
отколку на крајот од студената војна. 
Советот на Европа годишно известува 

за бројот на прекршувања на слобо-
дата на медиумите кои се случуваат 
во земјите од ЕУ, како и за бројот на 
уапсени или убиени новинари.

Економската криза исто така им 
нанесе сериозен удар на медиумите 
во Европа кои минаа низ процес на 
многу отпуштања и сериозно влошу-
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Да се биде новинарка

ЕВРОПА
во

Ѕвездите од европското 
знаме не светат исто 
за жените новинарки во 
сите 28 земји членки на 
Европската Унија (ЕУ). Не е 
исто да се биде репортер во 
Германија споредено со оние 
од поранешна Југославија или 
во Балтичките земји.

вање на условите за работа. Тоа вло-
шување особено ги погоди новинар-
ките. 

Ова е објаснето од пет жени кои 
се бават со новинарство во Европска-
та Унија – Франција, Германија, Србија, 
Грција и Хрватска и кои го претставу-
ваат овој сектор во различни синди-

кални организации. 
Сите учествуваа на програмата 

за жени лидери во Остенде (Белгија) 
организирана од Европскиот синдика-
лен институт (ЕТУИ). Во таа прилика 
тие соработуваа со „Разговори“ за да 
ја рефлектираат стварноста. Многу 
од тешкотиите со кои се соочуваат 

се слични – заканите кон нивниот ин-
тегритет или слобода се зголемуваат. 

СЛОБОДА НА МЕДИУМИ И ГОВОР 
НА ОМРАЗА

Во Европа, кадешто демократски-
те вредности се длабоко вкоренети 

во нашите општества, цензурата врз 
новинарите не секогаш е очигледна. 
Во некои земји, говорот на омраза кон 
новинарите претставува голема зака-
на кон нив и кон медиумските органи-
зации.

Ова го објаснува Маја Север, 
претседателка на Синдикатот на 

хрватските новинари, вработена во 
јавниот сервис – Хрватска радиоте-
левизија. Најголемата закана за сло-
бодата на печатот во нејзината земја 
е „големиот број на случаи на говор на 
омраза и нетолеранција кои ги испол-
нуваат медиумите и јавниот дискурс, 
вклучувајќи и директни поттикнувања 
на напади врз новинарите“. Според 
Север, во Хрватска нема ефикасна ре-
гулатива, а и онаа што постои не се 
спроведува.

Север добивала смртни закани 
додека ја покривала бегалската криза 
во октомври 2017 година. 

„Жените се особено ранливи, за-
тоа што тие се почесто изложени на 
омраза на социјалните медиуми, без 
заштита или адекватен одговор. И во 
отсуство на колективни договори во 
медиумите нема соодветна заштита 
на нивните права“, вели Север. 

Ситуацијата во Србија е уште по-
лоша. Земјата се наоѓа на 90. место на 
рангирањето на „Репортери без гра-
ници“, со пад од 14 позиции за разли-
ка од минатата година, според Јелена 
Ќосин, новинарка во „Вечерње ново-
сти“ и член на синдикатот СИНОС. 

„Оние кои известуваат за ко-
рупција или се критични кон вла-
ста се именувани како „лажговци“ 
или „странски шпиони“ од страна на 
претседателот на Србија, Александар 
Вучиќ. Новинарите кои откриле ко-
рупција се напаѓани, како што е слу-
чајот со Милан Јовановиќ. Јас често 
работам под притисок и гледам како 
текстови кои не ги поддржуваат по-
литичките лидери на власт или не се 
објавуваат или се менуваат пред да 
бидат објавени“, вели таа. 

ФРАНЦУСКОТО #METOO

Кога се однесува до содржината 
на информациите, новинарките се со-
очуваат со исти притисоци како и нив-
ните машки колеги, но тие исто така 
се соочуваат и со сексуално возне-

https://europeanjournalists.org/blog/2019/10/16/being-a-female-journalist-in-europe/
http://www.europeanjournalists.org/
http://www.europeanjournalists.org/
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report
https://www.etui.org/
https://www.etui.org/
http://conversacionescon.es/
ssnm@live.com
Typewritten text
Маја Север

ssnm@live.com
Typewritten text
Орели Констант
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мирување, нешто што за жал е многу 
често во сите земји. 

Во Франција, случајот со Лиг ду 
Лол од февруари 2018 година ја шо-
кираше новинарската заедница. При-
ватна Фејсбук група формирана од 
уредници, новинари и менаџери на 
маркетинг агенции од различни ме-
диуми, претежно мажи, беа истражу-
вани за навредување и постојано мал-
третирање на жени на социјалните 
медиуми. 

Овој случај се смета за француско 
#Metoo. Откако беше објавен од вес-
никот „Либерасион“, јавното мислење 
беше потресено и беше отворена 
судска истрага која резултираше со 
отпуштање на неколкумина вклучени.

„Некои од малтретираните стра-
даа од депресија и ги напуштија ме-
диумите“, вели Орели Констант, член 
на Извршниот одбор на Национални-
от синдикат на новинари и уредник 
на локален весник во северна Фран-
ција. Според новинарите, сексизмот 
и малтретирањето се секојдневие во 
редакциите. Проблемот особено се 
заострува кога се во прашање жени 
доселенички кои работат во услови 
на прекаријат.

БЕГАЛЦИТЕ И „ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ“

Во Германија проблемите за но-
винарките се некако поразлични. За 
Андреа Рот, потпретседател на Феде-
рацијата на новинари од Баварија дел 
од Германската федерација на новина-
ри, вработена во јавниот сервис АРД, 
„лажните вести“ и говорот на омраза 
се едни од главните закани за герман-
ските новинари, особено кога се рабо-
ти за сензитивни теми како што се ин-
формациите за бегалци и имигранти. 

Во оваа област новинарите доби-
ваат непријателски пораки од поли-
тичкото милје на крајно десничарски-
те групи, кои промовираат негативен 
дискурс за бегалците.

„Ни треба поголема медиумска 
писменост за тие луѓе да научат да 
разликуваат вести од дезинформа-
ции“, вели таа.  

Рот која истовремено е и резер-
вен член на Извршниот комитет на 
Европската федерација на новинари 
додава дека во Германија новинарите 
се соочуваат со одредени опасности 
по нивниот интегритет кои доаѓа-
ат од есктремната десница при што 
веќе имало и повеќе случаи на повре-
дени новинари. 

НОВИНАРИ ЗА 1,4 ЕВРА

Но, најголемата тешкотија со 
којасе соочуваат новинарките на 
нивните работни места насекаде низ 
Европа се условите на прекаријат во 
кои работат. Тие се казнети од така-
наречената разлика на полот.

„Новинарките имаат помали 
плати и мораат да работат пона-
порно за да стигнат до менаџерска 
позиција. Тие се покревки и повеќе 
работат во услови на прекаријат 
отколку мажите“, вели Орели Кон-
стант.

Во Германија некои медиумски 
компании нудат по 9 евра за фо-

Најголемата закана за 
слободата на печатот во 
нејзината земја е „големиот 
број на случаи на говор на 
омраза и нетолеранција кои 
ги исполнуваат медиумите и 
јавниот дискурс, вклучувајќи 
и директни поттикнувања 
на напади врз новинарите“. 
Според Север, во Хрватска 
нема ефикасна регулатива, 
а и онаа што постои не се 
спроведува.
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тографија, а слободните новинари се 
најпогодени од ниските плати. 

„Медиумите работат со се по-
малку луѓе. И ова е исто и во јавниот 
и во приватниот сектор. Во јавниот 
сервис во кој јас работам на пример, 
милиони евра се кратат. Единствен 
начин за подобрување во ова поле 
е да се здружуваме во асоцијации и 
синдикати кои ќе го бранат правото 
на новинарките на фер плата“, вели 

Андреа Рот. 
Според Рот во регионот Баварија 

нема посебни проблеми за нови-
нарките и слободните новинари на 
средно ниво, но на ниво на лидер-
ство и менаџмент на организации 
речиси секогаш мажите се тие кои 
ги носат одлуките.

„Ни требаат нови лидерски стра-
тегии“, вели таа. 

Во Хрватска најголем дел од 

медиумите работат без колективни 
договори, „нема статут во рамки на 
редакции и синдикатите и професи-
оналните асоцијации се обесхрабру-
ваат“, вели Маја Север. 

Но, што се однесува до работ-
ничките права најлош е случајот со 
Србија: освен медиумите во Белград, 
сумите кои им се нудат на новинари-
те се смешни.

„Во мојот град, Ниш, новинарите 
на локалната телевизија добиваат 
по 1,4 евра за еден прилог“, вели Је-
лена Ќосин.

СЕМЕЈСТВО ИЛИ РАБОТА?

Можат ли новинарките да по-
стигнат баланс помеѓу работата и 
животот? 

„Тоа е многу тешко. Многу жени 
во Грција се присилени да изберат. 
Доколку немаат помош од нивните 
сопрузи и родители ситуацијата за 
нив е прилично комплицирана“, вели 
грчката новинарка Марија Констан-
топулу.

Во Србија новинарките се соочу-
ваат со недостаток на услови за да 
можат да ги носат децата во градин-
ка. Таму рамнотежата помеѓу рабо-
тата и домот е „вештина“, развиена 
од овие професионалци на индиви-
дуално ниво и базирана на напор, но 
без голема помош од државата. 

Од друга страна, во земји како 
Германија, новинарките можат да 
поминат многу време со своите деца 
користејќи „семејни одмори“, или 
да ги користат корпоративните гра-
динки кои постојат во најголем дел 
од големите медиуми или во јавни-
те сервиси. Проблемот, како и во 
повеќето земји е дупката во која се 
наоѓаат фриленсерите, кои не можат 
да ги уживаат истите бенефиции, 
како и професионалците кои рабо-
тат во помали медиуми. 

Оттука, очигледно е дека про-
блемите за новинарите во Европа се 
слични. Но, што се однесува до нови-
нарките Европа како да е континент 
со две брзини: опасностите за сло-
бодата и интегритетот се многу по-
сериозни во едни за разлика од дру-
ги земји, и изгледа дека Европските 
институции итно треба да донесат 
регулатива која ќе овозможи ста-
билност за жените кои се посветени 
на една од најважните професии во 
демократските држави, и исто така, 
зошто да не речеме истовремено и 
една од најзлоупотребуваните. 

„Новинарките имаат помали плати и мораат да работат 
понапорно за да стигнат до менаџерска позиција. Тие се 
покревки и повеќе работат во услови на прекаријат отколку 
мажите“, вели Орели Констант



16

БИ
Л
ТЕ
Н Непрофитните медиуми 

треба се повеќе да се вртат 
кон големите донатори

Ако не вложите за да добиете повеќе 
пари, тогаш нема да имате пари.
Нова студија од„Институтот за неп-

рофитни вести“(ИНВ) испитува инвести-
рањево начини на добивање на донации 
од осум непрофитниредакции во пилот 
програмата за обука. „Резултатите ги 
надминаа очекувањата. Сите организа-
ции што учествуваа постигнаа зголемено 
и поголемо финансирање од донатори, 
што се движи од девет проценти до 367 
проценти“, напиша консултантот на ИНВ, 
Линдзи Мелки.

Големите донации стануваат главен 
фокус на непрофитните редакции, би-
дејќи фондациите се повеќе се запозна-
ваат и го разбираат инвестирањето во 
медиуми и додека програмите за индив-
дуално членство/донација се во пораст. 
Според ИНВ, поединци и семејства сега 
даваат речиси 40% од своите приходи во 
непрофитни медиуми, надминувајќи ја 
поддршката од фондациите.

Но, што е „голема“ донација? Во ми-
натото, ИНВ донацијата ја дефинираше 
како илјада долари или повеќе; Другите 
непрофитни организации ја дефинираат 
како „најголемите донации што органи-
зациите ги добиваат“ настрана од гран-
товите, што е релативно во однос на са-
мата организација, или во основа помеѓу 
2.000 и 100.000 американски долари. 

Некои организации може да негува-
ат посебни односи со големите донато-
ри, но има различни опции; извршниот 
директор на Мадер Џоунс, Моника Бау-
ерлин го објасни нивниот пристап како 
„Сето тоа е ист импулс од читателот... 
Навистина ни беше важно да имаме ист 
вид на високи разговори со некој кој ни 
дава 5 или 500.000 американски долари“.

Редакциите што ја завршија пилот 
програмата - Injustice Watch, Iowa Watch, 
MinnPost, Oklahoma Watch, CT Mirror, 
FERN (Food & Environment Reporting 
Network), Voice of OC, and Wisconsin 
Watch – собраа вкупно повеќе од 1,7 ми-

лиони американски долари во нето при-
ходи, надминувајќи ја целта од 80.000 
американски долари (10.000 американ-
ски долари по редакција) на почетокот 
на пролетта 2018 година. Редакциите 
требаа да посветат двајца вработени и 
3.000 американски долари за проектот, а 
Фондацијата „Парк“ придонесе со 40.000 
американски долари.

„Наодите сугерираат дека новин-
ските организации треба да започнат 
со сериозни напори  за развој напрогра-
ми за привлекување на големи донации 
веднаш, односно да посветат многу вре-
ме за големите донатори уште по нивно-
то формирање и старт со работа“, напи-
ша Мелки. Таа додава дека надворешни 
обучувачи можат да помогнат во вос-
поставување на системи за да се добијат 
значителни приходи, и тоа може да биде 
успешно уште пред да имаат директори 
за развој.

Пилот-програмата ја ангажираше 

Дамјан Реминод MajorDonors.com како 
тренер, која им помогна на медиумите 
да ги развијат своите пораки за потреби-
те, да користат алатки како DonorSearch 
за да ја анализираат нивната донаторска 
база и да дизајнираат стратегија за пого-
лемите донатори кои одат напред. Одби-
вањето на голем донатор како процес за 
освестување може да помогне, бидејќи 
истражувачкото новинарство и вештини-
те за пренесување приказни можат мно-
гу да придонесат за собирање средства.

„Во еден момент стана многу експли-
цитно дека овие вештини се на некој на-
чин многу слични на работење новинар-
ство. И бидејќи ова ги импресионираше 
сите учесници, помогна за да се направи 
пресврт – да им го смени мислењето и 
тие да добијат поголема самодоверба и 
да сфатат дека „да, имаме вештини да го 
направам ова’. За нас клучно беше да ги 
добиеме тие вештини и да ги професи-
онализираме“, вели директорот за развој 
на МинПост Танер Крл. 

Други поважни заклучоци од пилот програмата се:

1„Додека лидерите на непрофитните редакции кои се во пораст се соочуваат 
со предизвици како што се време и приоритет, клучно е планирање за големи 

донации да биде дел стратегијата. 

2„Непрофитните редакции треба да идентификуваат јасни проекти кои ќе се 
поклопуваат со интересите на донаторите“. (Оваа точка може да биде и про-

блематична, бидејќи непрофитните медиуми и претходно искажаа загриженост 
со одењето предалеку од нивната мисија и план со тоа што ќе одат според крат-
корочните желби на фондациите и донаторите кои може и да не ре-инвестираат; 
веројатно со поединци треба друга тактика)

3„Изненадувачки ефективна подготвителна алатка се покажаа разговорите пре-
ку играње улоги помеѓу првите луѓе на непрофитните медиуми и потенцијал-

ните донатори“.
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Непрофитните медиуми 
треба се повеќе да се вртат 
кон големите донатори

https://inn.org/2019/10/inn-major-gifts-coaching-cohort-raises-1-7m/
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Новинарите ширум светот се 
повеќе се вртат кон диги-
талната технологија за да 

помогнат во решавањето на за-
страшувачките предизвици, како 
што е ширењето на дезинформа-
ции и растечките напади врз нови-
нарите, се вели во истражувањето 
на Меѓународниот центар за нови-
нари од 2019 година на „Техноло-
гијата во глобалните редакции“.

Ова неспоредливо истражу-
вање, спроведено на 14 јазици, 
се заснова на одговори од повеќе 
од 4.100 менаџери на редакции и 
новинари од 149 земји. Студија-
та се ажурира и се проширува по 
пионерскиот извештај на ИЦФЈ-
за 2017 година, во кој се открива 
дека новинарите во тоа време се 
мачеле да ја следат дигиталната 
револуција.

„Постои голема промена кога 
весниците се под дигитален и фи-
зички напад,“ рече претседателот 
на ИЦФЈ,Џојс Барнатан. Наодите 
покажуваат дека редакциите во 
регрутирањето опфаќаат низа ди-
гитални алатки за да ја обезбедат 
својата комуникација и да ја обез-
бедат точноста на нивната инфор-
мација:

• Повеќе од две третини од 
новинарите и редакциите ги обез-

Новинарите ширум светот 
ја прифаќаат технологијата 
за да се справат со предизвиците

Истражувањето е спроведено на повеќе од 4.100 менаџери на редакции и новинари од 149 земји и тоа на 14 јазици

бедуваат своите комуникации, 
додека помалку од 50% го правеа 
тоа пред две години. Процентот 
на северно-американски редакции 
што обезбедуваат комуникации 
двојно се покачи на 82%, додека 
лидерот е Европа со 92%.

• Повеќе од 50% од анкети-
раните новинари велат дека ре-
довно користат дигитални алатки 
за проверка на факти.

• Додека само 11% корис-
теле било каков вид на алатки за 
верификација на социјалните ме-
диуми во 2017, тој број е двојно 
поголем оваа година. Во момен-
тов, една четвртина од новинари-
те велат дека ги користат алатки-
те најмалку еднаш неделно, како 
и повеќе од една третина од уред-
ниците.

• Една третина од новински-
те организации имаат вработено 
лица за проверка на факти. Покрај 
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Новинарите ширум светот 
ја прифаќаат технологијата 
за да се справат со предизвиците

ИСТРАЖУВАЊЕ НА 
МЕЃУНАРОДНИОТ 

ЦЕНТАР ЗА 
НОВИНАРИ

Истражувањето на ИЦФЈ за 2019 
истакнува други важни трендови:

 
• Растот на редакциите на дигитални платформи е или ист или опаѓа насека-
де, освен во Источна / Југоисточна Азија, што укажува на тоа дека помалку 
започнуваат онлајн стартувањата. Најголем пад на вестите само за дигитал-
ните медиуми има во Северна Америка и Евроазија / поранешен СССР.
• Информатичките експерти се уште се малку. Само 4% од персоналот на 
редакции се технолошки професионалци, што претставува зголемување од 
2% во 2017 година.
• Редакциите во Северна Америка (39%) и субсахарска Африка (27%) се нај-
малку загрижени за градењето доверба кај публиката.
• Рекламирањето не е најголем извор на приходи за мнозинството (54%) од 
редакциите, бидејќи тие ги диверзифицираат нивните извори на финанси-
рање.
• Жените напредуваат во редакциите. Тие држат половина или повеќе по-
зиции за управување со редакции во четири од осумте региони што ги испи-
тавме.

тоа, 44% од редакциите и 37% од 
новинарите се влкучија во повеќе 
активности за проверка на факти 
во текот на изминатата година.

Оваа студија е  дел од про-
ширениот фокус на ИЦФЈна прак-
тичното истражување на нови-
нарството. ИЦФЈ е единстевно 
позициониран да добие увид во 
клучните трендови во индустрија-
та во време на неконтролирана 
дезинформација и остри мерки 
против медиумите. За да ги води 
овие напори, ИЦФЈго ангажираше 
меѓународно признатиот новинар 
и истражувач на медиуми доктор 
Џули Посети за новосоздадената 
позиција на Глобален директор за 
истражување.

https://www.icfj.org/our-work/2019-state-technology-global-newsrooms-survey
https://www.icfj.org/our-work/2019-state-technology-global-newsrooms-survey
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Како проверката на ФАКТИТЕ 
може да победи во борбата против 
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ
Никој не смее да го пот-

цени обемот на заканите 
на дезинформациите и 

намалената доверба, или ком-
плексноста на нивните причи-
ни. Но, проблемот не е толку 
нерешлив, како што многу луѓе 
веруваат, пишуваат за www.
project-syndicate.org одговорни-
те лица на неколку проекти за 
проверка на факти како Питер 
Канлиф Џоунс (Африка чек), 
Лаура Зомер (Чекеадо), Ноко 
Макгато (Африка чек) и Вил Мој 
(Фул факт).

Според проверувачите на 
факти во „Вашингтон Пост“, 
американскиот претседател 
Доналд Трамп упати повеќе од 
13.000 лажни или погрешни 
тврдења од неговата инагура-
ција до денес. Не е ни чудно 
што некои се сомневаат дека 
проверката на фатки на твр-
дењата на политичарите е од-
говор на проблемите во оваа 
ера на дезинформации. 

Кога политичарите и но-
винарите од Европа, Америка, 
Африка и Азија се состанаа на 
Глобалната конференција за 
слобода на медиуми во Лондон 
во јули, тие признаа дека поде-
мот на дезинформации придо-
несе за намалување на доверба-
та на јавноста во политичарите 
и во медиумите. Но, ефективни 
решенија не се очекуваат. Кога 
политичката и деловната елита 
на Европа се состанаа истиот 

месец на конференцијата „Les 
Rencontres Économiques d’Aix-
en-Provence 2019“, тие исто 
така видоа неколку опции за 
обнова за довербата.

Но, тоа не значи дека нема. 
Како водачи или основачи на ор-
ганизации за проверка на факти 
во Африка, Латинска Америка и 
Европа, знаеме дека нашата ра-
бота може да игра моќна улога 
во борбата против ефектите 
од дезинформацијата и 
да ја врати вербата во 
сигурни извори.

За исполнување 
на оваа должност, 
потребно е пред се, 
сеопфатно разбирање 
на предизвиците со 
кои се соочуваме. 
Повеќето од скоро 
200 организации во 
светот за проверка 
на факти работат под 
претпоставка дека 
презентирањето во 
јавноста со корегира-
ни информации, ќе ги 
убеди читателите да го 
ревидираат својот по-
грешен став.

Не е изненадувачки 
што повеќето академски 
работи за проверка на фа-
кти имаат за цел да ја тес-
тираат оваа претпоставка. Ре-
зултатите се ветувачки. Додека 
никој не можеше да тврди дека 
давањето на точни информа-

За исполнување на оваа должност, потребно е пред се, 
сеопфатно разбирање на предизвиците со кои се соочуваме. 

Повеќето од скоро 200 организации во светот за проверка на 
факти работат под претпоставка дека презентирањето во 

јавноста со корегирани информации, ќе ги убеди читателите да 
го ревидираат својот погрешен став
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ции на луѓето гарантира 
дека тие ќе ги прила-

годат своите ставови, 
повторени студии 

покажуваат дека 
проверката на 
фактите и по-
мага на јавнос-
та да го реви-
дира нивното 
разбирање на 

т в р д е њ а т а , 
дури и кога на-

одот е во ди-
реткна спротивност 

со претходно цврсто 
убедување.  

Но, едноставно 
објавуање на провере-

ни факти не е доволно. 
За почетниците, дури и со 

најголеми ресурси, не би 
било можно да се следат 

сите оние што виделе дека 
дезинформацијата била 
исправена и пред нив да 
се стави проверката на 
факти. И, едноставно, има 
премногу дезинформации 

што кружат преку интернет 
и во јавниот дискурс за да се 

провери секој факт за секое 
направено лажно тврдење.

Затоа, покрај идентифи-
кување и корекција на важни 
дезинформации, проверувачи-
те на факти мора да вклучат и 
политичари, традиционални 
медиуми, платформите на со-
цијални мрежи и други реле-
вантни институции за да го 

намалат протокот на дезинформа-
ции. Ова значи да ги контактираат 
јавните личности за да побараат 
официјални корекции во момен-
тот, да поднесат поплаки до тела 
за стандарди и да обезбедат обука 
на медиумски организации. Исто 
така, тоа значи да се работи со 
технолошки комании за изнаоѓање 
начини за да се спречи пошироката 
циркулација на дезинформациите, 
вклучително и преку меѓународни-
те граници.

Во исто време, организации-
те за проверка на факти не треба 
само да се фокусираат на реша-
вање на лажни информации, туку 
и на идентификување на извори 
на доверливи информации и нив-
но дистрибуирање до читателите. 
И ние треба да работиме со учи-
лишта и други образовни институ-
ции за да им помогнеме на луѓето 
да идентификуваат лажни или по-
грешни тврдења. Ова е пристапот 
што го презмеаат нашите ограни-
зации, и иако се мали и недовол-
но реализирани, влијанието е веќе 
очигледно.

На пример, во јануари, Ибрахи-
ма Диуф, економист задолжен за 
пишување на манифестот за една 
од најголемите политички партии 
во Сенегал,  „Партија на единство и 
собирање“, изјави пред истражува-
чот на Универзитетот во Дакар дека 
поради работата на тимот за истра-
жување на факти во Африка, пишу-
вачите на политичко-партиски мани-
фести обраќале поголемо внимание 
на точноста на нивните бројки.

За исполнување на оваа должност, потребно е пред се, 
сеопфатно разбирање на предизвиците со кои се соочуваме. 

Повеќето од скоро 200 организации во светот за проверка на 
факти работат под претпоставка дека презентирањето во 

јавноста со корегирани информации, ќе ги убеди читателите да 
го ревидираат својот погрешен став

https://www.project-syndicate.org/commentary/fact-checking-in-post-truth-world-by-peter-cunliffe-jones-et-al-2019-10
http://www.project-syndicate.org/
http://www.project-syndicate.org/
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Слично на тоа, во Јужна Африка, 
Фебе Потгиер-Гкубуле, генерални-
от директор на владејачкиот афри-
кански национален конгрес, на јав-
на средба изјави дека „Африка Чек“ 
игра важна улога во одржувањето 
на политичките партии и нивните 
лидери одговорни. Неколку месе-
ци порано,полициската служба во 
Јужна Африка официјално ја реви-
дираше статистиката на национал-
ниот криминал, по интервенцијата 

на „Африка Чек“, признавајќи дека 
податоците се полоши отколку пр-
вично објавените. Намалување на 
снабдувањето со дезинформации 
преку вклучување на моќните луѓе 
функционира.

Во исто време, во Аргентина, 
организацијата за проверка на фа-
кти „Чекуеадо“ ја создаде првата 
програма во земјата за да предава 
вештини за критичко размислување 
и писменост за вести на млади луѓе. 
Резултатите од овој обид да се заш-
титат младите од штетата предиз-

викана од дезинформацијата, се 
пресликани на оние од студија од 
2016 гоидна, што покажа огромен 
скок во способноста на децата на 
училишна возраст во Уганда да раз-
ликуваат добри и лоши здравстве-
ни информации, откако претходно 
научија слични вештини.

Конечно, ефективното прове-
рување на фактите бара напори за 
подобрување на пристапот на јав-
носта до сигурни информации. На 
пример, во Обединетото Кралство, 
„Фулт Факт“ соработуваше со Кан-
целаријата за национална статис-
тика, не само да ги отвори своите 
податоци до пошироката јавност, 
туку и да обезбеди истите да бидат 
достапни во форма што јавноста ќе 
ја разбере.

И покрај тоа што не треба да 
го потценуваме степенот на закана 
од дезинформации и опаѓање на 
довербата или сложеноста на нив-
ните причини, проблемот не е ни 
приближно вознемирувачки како 
што некои веруваат. Обраќајќи се 
не само на симптомите на дезин-
формација и недовербата, туку и на 
системските проблеми што се во 
темелот, организациите за провер-
ка на факти, медиуми, влади и де-
ловни бизниси можат да одолеат на 
овие загрижувачки трендови.

Питер Канлиф Џоунс

Вил Мој

Лаура Зомер 

Ноко Макгато 
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УВА
ЊЕ Веб страниците за 

дезинформација генерираат 
повеќе од 200 милиони 

американски долари

Приходите од реклами ефикасно 
одржуваат веб-страници обележани како 

извори на дезинформација со милиони 
долари, велат заклучоците на една студија. 

И покрај разговорите за регулатива, 
експертите за Дојче Веле изјавија дека 
проблемот има потреба од „решение за 

целокупната индустрија“.

Веб-страниците дизајнирани 
да ја доведат во заблуда јавноста и 
да шират дезинформации добиваат 
милиони долари за реклама од не-
кои од најголемите светски компа-
нии – иако веројатно не се свесни за 
тоа.

Над 20.000 веб-сајтови што 
претставуваат ризик за дезинфор-
мација генерираат околу 235 мили-
они американски долари годишно, 
според студијата објавена минатиот 
месецод Глобалниот индекс за де-
зинформации (ГДИ) од Лондон.

„Дезинформациите се водат 
од најразлични актери со различни 
мотиви. Една од стимулациите што 
ги гледаме е финансиската“, рече 
директорот на програмата на ГДИ, 
Крег Фаган за Дојче Веле. 

Навистина, приходите од рекла-
мирање долго време придонесуваа 

за одржливоста на контроверзни-
те страници, при што поранешниот 
помошник на Трамп и екстремно 
десничарски идеолог Стив Банонво 
видео објавено претходно оваа го-
дина го опишува како главен прилив 
на приходи за десничарски меди-
уми.

По натамошната истрага, Дојче 
Веле откри дека рекламите за по-
големите германски компании биле 
прикажани на веб-страниците како 
Твитичи и Нулта Хеџ, кои биле обе-
лежани како извори на дезинформа-
ција.

Меѓу другите компании се и 
железничкиот оператор Дојче Бан, 
производителот на автомобили 
„Опел“, „Дојче Телеком“,„Постбанк“ 
и продавачот на книги Талија, по-
меѓу другите. Иако овие компании 
најверојатно не се свесни дека па-

рите одат за за финансирање дезин-
фромации, овој факт го потенцира 
проблемот на дигитално реклами-
рање.

„ДИВ ДИВ ЗАПАД“

Дигиталното рекламирање 
во голема мерка е управувано од 
употреба на софтвер за купување 
и продажба на рекламен простор 
преку Интернет, техника позната 
како програмско рекламирање. Тоа 
опфаќа две третини од трошењето 
за дигитално рекламирање ( 76 ми-
лијарди евра) во 2019 година, спо-
ред агенцијата за инвестиции Зенит. 
Се предвидува дека ова ќе биде по-
високо во 2020 година.

Компаниите честопати одбира-
ат размена на реклами како Гугл, 
Апнеукс или Амазон, за реклами-

https://www.dw.com/en/fake-news-medias-post-truth-problem/a-36428321
https://www.dw.com/en/fake-news-medias-post-truth-problem/a-36428321
https://disinformationindex.org/
https://disinformationindex.org/
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рање преку интернет. Размената на 
реклами дејствува како посредни-
ци меѓу брендовите и издравачи-
те, потпирајќи се на софистициран 
софтер за купување и продажба на 
милијарди импресии, честопати во 
реално време. Сепак, на еко систе-
мот му недостасува транспарент-
ност, при што набљудувачите во ин-
дустријата го опишуваат како „Див 
див Запад“.

Во јуни, регулаторот за заштита 
на личните податоци во Обединето-
то Кралство ја истакна главната за-
гриженост во индустријата, велејќи 
дека треба да се направат измени 
за да се обезбеди усогласеност со 
регулативата, вклучително и регу-
лативата за заштита на податоци на 
ЕУ.

„Многу луѓе нема да мислат 
ниту еден момент за сложениот 
процес што води до реклами што 
се појавуваат на веб-страниците и 
апликациите што ги користат, но 
зад сцената е сложен и голем сис-
тем“, рече британската комесарка 
за информации, Елизабет Денхам.

РЕГУЛАТИВА 

Во германскиот владин из-
вештај во јуни се вели дека деловни-

те модели како што е програмското 
рекламирање се „проблематични“ и 
„не треба да се остават нерегулира-
ни“.

Во извештајот се вели дека авто-
матското поставување на реклами 
како што е на пример програмското 
рекламирање, може дополнително 
да го забрза размножувањето на 
дезинформации во тандем со со-
цијалните мрежи и останати мре-
жи со висок ризик. Ваквиот проток 
на дезинформација може да имаат 

значителни политички, социјални и 
економски последици.

Германија ги водеше напорите 
за борба против нелегалната содр-
жина преку интернет, како што 
се говорот на омраза и поттикну-
вањето на насилство. Како и да е, 
правните пристапи за борба против 
дезинформациите остануваат пред-
мет на контроверзи заради загри-
женоста за слобода на изразување. 
Владиниот извештај сугерираше 
понатамошна дискусија за тоа дали 
операторите на платформи, вклучи-
телно и размената на реклами, тре-
ба да бидат одговорни во рамките 
на регулаторната рамка.

Но, не секој верува дека ова ре-
шение е соодветен одговор на про-
блемот. Директорот на програмата 

на ГДИ, Фаган, за Дојче Веле изјави 
дека само пристапот преку крос-
платформа ќе биде доволен за да се 
намалат дезинформациите и нивно-
то финансирање преку приходите 
од реклами.

„Навистина процесот треба да 
се води од индустријата во момен-
тов, за да може да се реши про-
блемот“, рече Фаган. „Тоа е долго-
годишен проблем во индустријата, 
на кој му треба решение од целата 
индустрија“.

Во извештајот се вели 
дека автоматското 
поставување на реклами 
како што е на пример 
програмското рекламирање, 
може дополнително да го 
забрза размножувањето на 
дезинформации во тандем 
со социјалните мрежи и 
останати мрежи со висок 
ризик. Ваквиот проток 
на дезинформација може 
да имаат значителни 
политички, социјални и 
економски последици.


